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FERMATA A RICHIESTA
Balthazár Klossowski de Rola, 1908–2001

(Kacorkirály)
Kacorkirály? Csizmás Kandúr? Ô: Balthazár Klossowski de Rola, el- vagy (máig, kissé, 
oly kor) félreismert nagysága a XX. századi francia festészetnek, ennenmaga és némely 
lelkes, kívülrôl jött hódoló által kikiáltottan „nagy mûvész”, mások szerint a formátu-
mosságra törekvô szándok ellenére is nehezen meghatározható státusú „kismester”, de 
mindenképpen: jelenség, figura? „Kacorkirály” – mert egy 1935-ös álló önportréján 
így nevezi magát, ráadásul, hogy még elegánsabb („dendisebb”) legyen, angolul fölírva 
egy széknek támasztott dedikációs táblán a titulust: H. M. the King of Cats, „ôfelsége”, a 
karcsú és romantikus férfiú, kinek lábához egy dög nagy macska dörgölôdzik. Így, mert 
már a tizenhárom éves kisfiú elsô mûve, egy negyvenlapos tusrajzsorozat, a Rainer Maria 
Rilke elôszavával megjelent MITSOU is egy elkóborolt, majd megtalált kiscica körüli vi-
szontagságokat ábrázolja afféle képregényes sorozatban, az akkor divatos Masereel-
fametszetek modorában? Így, mert a felnôtt férfiú 1949-ben a baráti társaság kedvenc 
halasvendéglôjének, az Odéon Színházzal szemközt egy álnaiv cégtáblaféleséget föstött 
és ajándékozott, melyen Ôkandúrsága fent késsel és villával támaszkodik a mediterrán 
herkentyûkkel ékeskedô asztalra? Avagy, folyamatosan, azért, mert megannyi képén 
ott az emblematikus, szinte szignóval fölérô macska: lapul az asztal alatt, kapaszkodik 
a szék támlájára, lapostányérban torkoskodik, lefetyel, gömbakváriumban úszkáló 
aranyhalakra ácsingózik, tükörben tetszeleg, ártatlan-romlott gyereklányra leselkedik, 
ki tudja, mihez, unottan cinkoskodik, zölden izzó tekintettel ôrködik ébren, mint egy 
szfinx, alamuszin ugrásra mégis készen, fogni, vajh, egeret?

Király a kandúr, és a macskáé a gyermekvilág, szobányi birodalom? Megosztva, vál-
togatva: élveteg, ravaszkodó, simulékony és uralhatatlan „luxuria” az egyik, kihívó 
elegancia, különülô gôg és szenvelgô közöny a másik? Egyszerre romantika és indolen-
cia, mondénség és magányosság, behízelgés és valaminô „arisztokratizmus” is, mint volt 
a nagy „macskásoknál”, Baudelaire-nél, Mallarménál, Malraux-nál vagy akár Manet-nál, 
némely grafikai lapján avagy híres OLYMPIÁ-ján például? A „Balthazár”-ból, annak be-
cenevén: Baltuszból fölvett mûvészi néven: Balthus jelképe és ideálképe is lett, maradt 
mindvégig, többrendbéli konnotációkkal magára és alkotói világára: a tartózkodásra 
és a maga meg-megmutogatására, a kicsit „csinált”, mesterkélt démoniságra és a kon-
venciók rájátszós elfogadására, hiszen a világ elôtt fölfedett életmenetében a rejtélyeskedô 
intenzív közjelenlét váltakozott a kíváncsiságra jól propagált tartós elvonulásokkal: 
mûteremhodályból fûtetlen kastélyokba, a „kiválasztott kevesek” suttogó elismertségébôl 
a nyíltszíni ünneplésekre és kitüntetésekre avagy egyenesen „hivatalos” tisztségbe, mint 
a hatvanas-hetvenes években, André Malraux miniszteri döntésével, a franciák római 
„akadémiájának” és kulturális intézetének, a Villa Medicinek igazgatói székébe („lenni 
fenyôtoboznak a Pinción”, restaurálni, a „festôlegény”, Pompei-foltos, kármin és okker 
relikviára a falat, mintha csak egy másik, az ô Viale A.-ján, az ô magaslati mûtermében...), 
s befejezni életét a Genfi-tó fölött, Rossinière-ben, egy hegyi „châlet”-ban, valójában 
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egy belakhatatlan, többemeletes (113 ablakos!), százados „fellegvárban”, immáron 
mindenkinek „gróf úrként”, oldalán a jóval fiatalabb utolsó hitvessel, a szamurájszármazék 
Sesuko „grófnôvel”... Az aggastyán reumásan is szikáran tartotta magát, nemes arcél 
fegyelmezte a szórakozott nyájasságot, de „szívdöglesztô” ifjúkorában (amikor nagyon 
hasonlított a szintén „byronias” fiatal Artaud-ra) a gének hozama meg nyilván az ön-
alakító nárcizmus indulásra már romantikus pózba kívánkozó arisztokratikus jelleget 
kölcsönzött néki; s egyre inkább erôsítette ezt a francia közegben bizony kihívónak 
számító társadalmi vélekedéseivel, magasztalva a „feudalizmust”, gyalázva 1789-et, 
a „nagy” Francia Forradalmat, csak sercintve a Mammon elôtt hódoló burzsoáziára, s 
vénségére, a mindenkoron eléggé útszéli, sôt kigolyózó, nevetségessé tevô gall antikle-
rikális (azaz: „antikatolikus”) közegben talán ôszinte hitvallóként hangoztatta kötôdését 
a római Anyaszentegyházhoz, állítólag gyakorolva élte hitét, ágya fölött a czèstochowai 
„Fekete Szûzanya” képét tartva, s büszkélkedve, hogy (bár nem lengyelül, de) bizalom-
mal beszélgethetett el II. János Pál pápával... Az elfogadtatott legenda szerint Klossowski 
de Rola „gróf” ugyanis lengyel származású arisztokrata lett volna; illetlen lenne a kun-
cogás, hogy úgy, miként porosz junker báró a lenyûgözô filmszínész, Erich Stroheim, 
úgy partikulával rendelkezô, mint a német telefonkönyvek megannyi von Kisse, Nagyja, 
Kovácsa és Szabója, két ss az Y, „kétes amaz ipszilon”, ahogy két-három emberöltôvel 
ezelôtt járta a gyarló tréfálkozás a kaján magyariságban. Mert a Klossowski család csak 
a XIX. században vásárolta meg a nemesi címet; a festô apa, Erich Klossowski, mellé-
kesen jeles mûvészettörténész és Daumier-szakértô is, már porosz földön nôtt fel, anyai 
nagyapja, Abraham Beer-Spiro oroszként-lengyelként valahol Lemberg környékén 
zsi nagógakántor volt, de, ahogy a történelem ismert és szép menete már „világi” mû-
vész gyermekekkel: Eugen nagybácsi Berlinben lett festô, s bejáratos talán a lulus és 
salomés színházi világba is, a Boroszlóban született anya pedig, Elisabeth Dorothea Spiro 
szintén festegetô szépasszony és múzsa, „Paladine” az emlékiratokban, „Merline” a Ril-
 ke-levelezésben. Vagyis: semmi „leleplezés”, így szép, regényesebb, kulturálisan kacs-
karingós és zsongító.

(Kozmopolita kulturális regény)
Lengyel volt akkor a mi Boldink, Baltazár-Boldizsár-Baltusz-Balthus? Francia mégis, 
párizsi szülôhellyel, itt kiteljesedô pályával, kézkönyves sorolással? Avagy nem csekély 
szellemi örökséggel német, akárcsak a szülôk állampolgársága szerint, hiszen 1914-ben, 
mint idegennek, ellenségnek ezért kellett át- vagy visszatelepülniük Berlinbe? Lehe-
tett volna olasz is, számos vonzalommal, összeadva jó másfél évtizedes tartózkodással. 
A többnyelvû férfiú volt persze: „európai”; a franciás osztással (amely szerint mi, ma-
gyarok, például már odébbról, kelet-európaiak volnánk), nékik szinte mitikusan, igazi 
„Mittel-Európá”-s képlet; mások egyszerûsítésével, ajándék egyezményével, helyi hiú-
sággal akár „svájci”. Az általa használt nyelvek, a fölbukkanások és tartózkodások hely-
színei hiánytalanul nem minôsítenek. A lengyel, a porosz, a francia, a svájci, a félig vagy 
egészen zsidó, a protestánsból lett hitvalló katolikus élt, fölváltva, Párizs, Berlin, Bern, 
Zürich, Genf és Róma háromszögeléses sávjában; hol itt, hol ott, fôvárosban és kisebb 
központokban, udvarházakban és kastélyokban, Burgundia peremén és a francia Jura-
hegységben, Rómától északra, a Tiberis völgyében, Bomarzo, a manierista parklegen-
da közelében, Monte Calvellón avagy Rómától délre, Sermoneta középkori várában, s 
valami rejtélyesség aurájával, titkos kötôdéssel Svájcban, hegyi és tóparti térségeiben: 
Soglióban, a nietzschei Sils Maria szomszédságában; a nagy barát, Giacometti Stampájának 
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közepében; a Thuni-tó mellett, Beatenbergben; utolsó menedékén keresve föl Rilkét a 
Rh³ne-völgyi Muzot-ban, avagy lakva ideig a Genf határában lévô Villa Diodatiban, hol 
hajdan, 1816-ban az angol lord, Byron szállt meg... Kiterített térképen araszolva mint-
ha egy regény útvonalát követnénk; s regény, afféle sokfelé ágazó kulturális (és mondén 
és kozmopolita) regény szövôdik még tovább Balthus köré, hálózat, panoráma, as you 
like it. A festôvilágba szinte beleszületett: az apának voltak ismerôsei, alkalmi barátai: 
Bonnard és Maurice Denis, Matisse és Derain, s egyszer, egy vidéki nyaralásra a szom-
szédos Givernybôl még a szent agg, Monet is átköszönt; alig késôbb Berlinben viszont 
a jövendô dadaista, Hans Richter adhatott néki latinból magánleckét. Az 1917-ben 
elvált anyja, Baladine révén jó néhány évre Rainer Maria Rilke lett a „pótapa”, ki sok 
egyéb mellett az élénk kisfiú távol-keleti érdeklôdését is serkentve adta kezébe a „Tea-
könyvet”, Segalen írásait vagy a sokunknak a távolból visszaköszönô „kínai Montaigne-
ünk” Csuang-ce „bölcsességeit”. Három évvel idôsebb bátyja, Pierre Klossowski, a 
század francia irodalmának és szellemi életének érdekes, sôt jelentôs figurája, André 
Gide-nek ideig magántitkára, protestánsból kitért katolikus, kiugrott dominikánus 
novícius, kit utóbb a dúlt érosz enyhén kénköves illata is övezett, Kierkegaard, Hölderlin 
és Nietzsche, Sade márki és Szent Ágoston meg egyéb Egyházatyák avatott értelmezôje 
és szapora fordítója, botránkoztató regényféleségek szerzôje és utóbb hasonihletésû 
grafikusa, a testvérvetélkedésben, cinkosan ellentétezô kiegészítésekkel, még tovább 
vezethette a szálakat az „Érosz és a Halál” meg a „tékozlás öröme” filozófusa, Georges 
Bataille, a pszichoanalitikus Jacques Lacan meg a köztük cserélôdve forgolódó múzsák 
és asszonyok felé. Pierre és Balthazár nyilvánvalóan érintkezett a szürrealizmussal is, 
noha az utóbbinak inkább maradt meg a mozgalmasdis közegbôl a szintén durván 
leckéztetett, majd a peremre visszavonuló (s a hasonlóképpen mindenhonnan kissé 
„kilógó”) Alberto Giacometti avagy az egyaránt „regulázhatatlan” Antonin Artaud, kinek 
fuldokló-hörgô lírai és énkilövellései a köztudatban máig feledtetik, hogy hajdan mily 
elemzô érzékenység és elmeél volt, ki Balthusról még ’34-ben, az NRF-ben az elsô avató 
és tüstént mélyenszántó kritikát közölte, s kinek a színháztörténetben oly legendásnak 
számító (bár mai olvasatban nagyon kínos és még a gyengébb Victor Hugót is alulról 
érintô rémdrámájához), a „kíméletlenség színházát” illusztrálni hivatott CENCI-jéhez a 
rá következô esztendôben tervezhette a díszletet, s vehette föl ezt a vonalat tíz-tizenöt 
évvel késôbb az artaud-iánus Jean-Louis Barrault Camus-adaptációjához, az OST ROM-
ÁL LAPOT-hoz, illetve a shakespeare-i JULIUS CAESAR-hoz. Baudelaire-bôl nôtt ki a jobbik 
Artaud, Baudelaire volt „háziszentje” a költôként és íróként eléggé nem méltatható, a 
bûn metafizikáját s a dekadencia lidérces csalogatását freudista illúziótlan öncsaloga-
tással és keresztényi vérverejtékben megélô Pierre Jean Jouvet-nak, barátnak s netán 
(ki tudhatja?) rokon léleknek, kinek ágya fölött sokáig ott függött a festônek bizonyára 
legkihívóbb képe, a néha már-már pornográfiával vádolt ALICE A TÜKÖRBEN. Írók barát-
ja volt Balthus; némely korholással: „írók festôje”, sôt: „irodalmias festô”? Sokáig szin-
te kizárólagosan ôk forgatták róla szólván a tollat: Jouve, René Char és Pieyre de 
Mandiargues, Michaux, Francis Ponge, Yves Bonnefoy és a mexikói „világpolgár”, Oc-
ta vio Paz, Michel Leiris és a kommunisták közt is a stiláris lelkendezésre mindig kész 
hu manista társutas, Claude Roy, avagy a genfi Skira Kiadó körébôl a talán legjelesb 
francia irodalmár, sokaknak titkos mestere, Jean Starobinski; s csak járulékosan említ-
ve, hogy a római évek meghitt barátja és jó beszélgetôtársa a filmrendezô nagyság, 
Fe derico Fellini lehetett, s hódolt, évekkel késôbb, külön „hommage”-elôadásban em-
lékének a szép nemzetközi hírnévre szert tett francia–magyar büszkeség is, Josef Nadj, 
a Vajdaságból indult Nagy Jóska...
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(Alice érosza)
Alice erotikája, de vajh melyiké? A kacérkodó kis gyereklányé, pendelyben, fürtösen, 
meztélláb, polgári baba vagy „kis koldus”, afféle elô-Lolitáé, Alice Liddellé, kit Charles 
Lutwidge Dodgson, anglikán tiszteletes és az oxfordi Christ Church College matemati-
kaprofesszora, szerzôi nevén Lewis Carroll emelt a XIX. század hatvanas éveinek de re-
kán a „mitikus” szépirodalomba, s ôrizte meg vonásait a lopva lesô, szégyenkezô ama-
tôr fotográfus, úgy, miként rajzosan az ALICE CSODAORSZÁGBAN-illusztráción John Te  ni el, 
nyilván nem is egyedüli jelenségként a „képmutató” viktoriánus korban, ha egy kori 
al bumokat lapozgatva jó néhány hasonló ábrázolásra, „beállításra” bukkanhatunk, 
minap például Lady Clementine Hawardennek fotóján a tükörben szemlélôdô kis-
asszonyára, melyen a fénynek, az ablaknak, a tükörnek, a simuló póznak mozdulatlan 
játéka úgy hat, mintha megfordított idôrendben Balthus-nek egy képe ihlette volna 
meg? Avagy ez az „érosz” Cathyé, Emily Brontë máig lenyûgözô 1847-es regénye, az 
ÜVÖLTÔ SZELEK hôsnôjéé, kit korai (alapító) rajzos sorozatán a fiatal Balthus ábrázolt, s 
mintha a képecskéken külsôre is azonosulva a szadista, démoni és romantikusan igézô 
Heathcliffel. Balthus bemutatkozó párizsi kiállítása, 1934-ben a szürrealistákat támo-
gató Pierre (Loeb)-galériában inkább a dúltságnak, enyhe „romlottságnak” égisze alá 
igyekezett helyezkedni; korhangulat, színhely, esetleges kapcsolás is így kívánta, s per-
sze a betörni nagyon akaró sem riadt vissza a skandalumtól, hiszen három, utóbb is 
leg inkább „erotikusnak” mondott mûve adta meg a tónust: a súlyos pucér fél mellet 
és szétnyíló szeméremtestet üveges tekintetû, indolens közönnyel prezentáló ALICE A 
TÜKÖR BEN; a CATHY TOALETTJEI, kit efféle „celestinás” kerítônô fésül a jelenethez dendis 
egy ked vûséggel asszisztáló, kifelé forduló férfi elôtt; illetve a kölcsön-pietà-beállításban 
va lóban blaszfémikusan ható GITÁRLECKE, közhelyes kiszólásnak „húrpengetésével”. De 
így, ilyen (útszélien) verbálist is nyíltan odaértô, direkt érzéki megjelenítésre késôbb nem 
nagyon bukkanunk; szexuálisan végrehajtott cselekvésre nem kerül sor, s mert Balthus 
soha nem mond „történetet”, ajzani kell a képzeletet a megidézettnek esetleges elôzôjére, 
rá következôjére; úgy maradunk a vattásan poétikusban, mint a fiatal lányokkal csak 
gyen géd álomba szenderülô agg a japán Kawabata mesteri kisregényében, mint a fran-
cia rokokó némely érzelmességbe is átcsapó kandi képmutatójánál („Balthus, mint egy 
Greuze, ki már olvasta Freudot”, volt valakié a szellemeskedô mondás): mintha csak 
a megálló idôben, a mindenre rátelepülô csendben bávatag, néma bábok lennének a 
térségben, gyakorta szobatérségben és fogságban, mûtermi hodályban, hol egy segédkezô 
gnóm húzza félre a súlyos függönyt, tükör avagy a háttérben begyújtott kandalló elôtt; 
vagyunk a képzelet, az „ôsálom” mozdulatlan színpadán – Kleist sokat fölemlegetett 
marionettutópiájával, a kortársi Bellmer „bábujával” vagy Kokoschkáéval, más, a század 
elsô feléhez tartozó modernitásban szerepeltetett egyéb próbabábuk hasoníthatóságá-
val. Itt vannak ôk, Dolores, Frédérique, Thérèse, Kati és kis társnôik, számos változatban 
nem föltûnô változatossággal, karosszékben, díványon heverô, padlón olvasó, térdelô, 
kuporgó, gyûrt zoknis vagy térdharisnyás, néha lakktopános, csenevész testû és (mint 
Gé ricault-nál, Courbet-nál, másoknál: ôk tudják, mire éreztek rá mind) enyhén „vízfejû” 
gyereklányok, kik mintha nem is tudnák, hogy föl-fölcsúszott a szoknyácskájuk, s táru-
lóban az ölük, villan ki a fehérnemû, sejtetve a hajlatokat, de nem ügyelnek ôk még a 
leselkedô macskára sem, elpilledtek, félálomban révedeznek – hiszen „nem álmokat fest, 
hanem álmodozókat”, hajtogatta a Gróf, nem szürrealista fantomokat vagy amô ba go moly-
gá sokat, hanem a hétköznapin, a figurálisan áttetszô enyhén baljóst, zavarba hozón 
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„ir reálist” megidézô, de kézen fogható „hangulatot” érzékeltetôt. S hogy akkor „sza-
dizmus”, testi kiszolgáltatottság? „De hol a kés, és hol a vér?” – jegyezte meg helytállóan, 
némely ráfogást kiigazítani már Albert Camus. „Voyeurség”? – az sem a durvábbjából, 
hiszen milyen romlottságnak mit ellenséges erôszakkal meglesnie. Kiváltképp, ha mond-
ható, hogy eme képek világa és helyszínei a saját múltból megôrzött Camera dei Bambini, 
úgy, ahogy utóbb is azonosítani lehet a gyermekkor kedvenc könyveivel és figuráival, 
Balthus maga emlegeti, egyszer tanulmányt is akarva írni róluk: a MAX UND MORITZ 
(Wilhelm Busch), a STRUWWELPETER, a „Kócos Peti” (Heinrich Hoffmann), a Grimm-meséi 
meg a DES KNABEN WUNDERNHORN boszorkányai, gnómjai és manói s talán még A KIS LORD 
is... Szex tehát, de nem olcsón, hanem tartózkodó érintéssel, leginkább a szûziesség 
határán, a (carrelli címmel) még bearanyozó délutánnak, a Golden Afternoonnak révete-
gen szorongó várakozásában. S mitôl akkor mégis a híres-hírhedt (freudi) Unheimlichkeit 
feszengetô, zavarba hozó, enyhén libabôrözô érzése és élménye? Talán éppen a hiera-
tikus pózok, a puhán omló mozdulatlanba ágyazott engedékenység és riadtság miszté-
riumával: az idôtlenbe érlelôdik az idô, gyermekben ébred, néma beavatási szertartás-
ban a serdülô, az idestova felnövô, a már a Másiknak is rendelt, vonakodva vágyott 
testiség...

(Mûkedvelés? Múzeum?)
Nem miénk a barátságtalan kétely. Hátha afféle „vasárnapi festô” volt Balthus, s Picasso, 
midôn magángyûjteményébe még képet is vásárolt tôle, oly megértô rokonszenvvel 
tette, mint hajdanában a Vámos Rousseau-val? Vasárnapi, „amatôr”, horribile dictu, 
olykor szinte ügyetlenkedô „dilettáns”, akárcsak a képzômûvészethez késôn érkezô fivér, 
Pierre Klossowski, vagy mint egy másik lengyel, emez irodalmi munkásságának zak-
latott illusztrátora, Bruno Schulz? Azért, mert koraéretten, jóval bárminô akadémiai 
képzés elôtt kezdte, s csak mások példáján, szorgos másolással, menet közben tanulta 
ki a mesterséget, fedezett föl, néha eredeti javaslatként is, szemléleti lehetôségeket, 
kivitelezô fogásokat? S meglehet, hogy ennek jele még az is, hogy keservesen lassan 
dolgozva s másokhoz mérve keveset is „termelt” (alig-alig háromszáz festményt), a 
csekély mennyiségben is sok-sok ismétléssel, variációval, de mindig, tüstént összegezô, 
végérvényes „remekmûvet” akart, úgy, mint Manet vagy Seurat például, de persze nem 
a géniusznak oly isteni adottságával.

Megtanultuk persze, hogy majdnem mindig „képbôl lesz a kép”, s akkor csak szem-
be  ötlôbb, de nem vaskos ellenérv, hogy Balthus részletezô türelemmel végigtanulmá-
nyozta a néki tetszô nagyokat, a klasszikusokat, s így minden egyes önálló munkáján 
fölsejlik, egyenesen fölidézôdik része vagy egésze a mûvészettörténet remekeinek. Alig 
volt húszesztendôs, amikor egy hosszú úton Itália megigézte: Giotto és Masaccio, Piero 
della Francesca Arezzóban, Simone Martini és Ambrogio Lorenzetti a sienai Palazzo 
Pubblico távlatos tájfreskóin, várospanorámáján, de még az eldugott Castiglione Olonába 
is eljutott (a magyarokhoz külön bejáratú) Masolino kedvéért? Nékik megannyi figu rá-
ja, motívuma fölbukkan majd vásznain. Egy 1937-es nagyméretû, „összekomponált” 
vásznán ( a svájci Niederhorn elé helyezett A HEGYSÉGEN) Courbet tájképei és vidéki nagy 
al legóriái elôtt tiszteleg; Poussin Échóját és Narcissusát, nemet cserélve, veszi át több-
ször, vagy éppen egy fának támasztott létrát kölcsönöz a francia klasszicizmus mesterétôl; 
s teszi ugyanígy Caravaggióval: az ô berlini „leghomóbb-és-erotikusabb” DIADALMAS 
ÁMOR-á ból (mely különben Michelangelóra mutat vissza...) hónalját szellôztetô nôi akt 
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lesz; a szûk csípôjû, tekert mozdulatú Cathy Cranach sápkóros Venusaira „hajazik”; 
KÁR TYÁSAI szinte „egy az egyben” La Tour hamiskártyásait variálják; háttal álló nôi figu-
ra merengve néz ki az ablakon: Friedrichtôl másokig a német romantikus festészetnek 
szinte vizsgadarabja; két nagy utcaképe, az 1933-as AZ UTCA és az 1954-es SAINT-ANDRÉ 
KÖZ nem lenne Seurat jó fél évszázaddal korábbi korszakosa, a GRANDE JATTE nélkül; s 
nyilván gondolt Matisse-ra meg, elkerülhetetlenül, a Villa Medici élén hajdani elôdjére, 
Ingres-re, ha japán modelljét, utóbb hitvesi Setsukóját valaminô odaliszkos-utamarós, 
csigolyaszaporító elnyúlásban a palazzónak egyik, címet is adó, Török szobájában állítja 
be, Iznik és Edo, orientalizmus kvintesszenciája a köbön...

(Helye, ha, hol)
Hol hát akkor a helye Balthus-nek, ennek a meditatív és spirituális valóságelvûnek, 
múzeumi igényû „figurális” festônek, kinek ábrázolásmódja persze sem nem pemzlizôn 
pontoskodó, vaskosítva „realistáskodó”, s amely önkényes proporcióival, síkba forduló 
és egymással versengô tereivel, mértani kiszámítottságával és dekoratív hajlandóságával 
megannyi akadémikus szokásnak eleve fölmond. A tegnapig diadalmasnak tekintett s 
szinte kötelezôn elôírt Greenberg-féle XX. századi menetbe nem állt be, ódzkodott, 
mint kizárólagos céltól, az absztrakciótól, de meg-megérintetten is igyekezett inkább 
magát jó távolságban tartani a Szajna partján éppen az ô beköszöntô éveiben hódító, 
onnan kisugárzó másik „modern” lehetôségtôl, újdonságtól, a szürrealizmustól is. A mû-
termében az André Breton vezette mozgalmi kommandó jól le is teremtette, az akkor 
még (éppen) gazsuláló s különben derék érdemû kísérô, André Masson úgy horkant 
föl („de hát ez figurális festészet”), mint mordult Giacomettire maga a „papa” („még hogy 
fejeket merészel rajzolni!”); az olasszal tartott idôtálló barátság kulcsa, némely „lokálpat-
riótás” összehajlás és a gôgösen leplezett hontalanságtudat mellett ez az emelt fôvel 
vállalt peremlétezés; s ha nem is nagyon beszédesen, de így érthetett egyet a makacs és 
(katalánul, kicsit „parasztin”) szófukar Juan Miróval is, kit, miként André Deraint is, az 
egész korszak mûfaji remeklésén, portrén örökített meg...

De Balthus tájékozottsága és távlata térben és idôben szélesebb volt, mint a helyi moz-
galmárok, köldöknézô és öntömjénezô törzsökösök tekintélyes hányadának. Történeti 
táv latban ott volt néki a megemésztett klasszikus lecke, a Quattrocento szenvedélyesen 
megélt csodája, Piero és megint Piero, a San Francesco freskóciklusától a Borgo San 
Sepolcró-i RISURREZIONÉ-ig; s ott, másoknak is, egy frissebb emlékeztetô, éppen 1934-
ben, az Orangerie-ben, Charles Sterling szervezésében tartott nagy „újrafölfedezô” 
kiállítás (melyet nemrégiben, a hetvenedik évfordulóra egyazon helyszínen igyekeztek 
rekonstruálni): a PEINTRES DE LA RÉALITÉ (A valóság festôi) címmel seregszemléje a XVII. 
századi francia „caravaggistáknak”, La Tournak, Le Nainnek, másoknak. S a szakasszal 
még általánosabban, újra a „realitás”, némi hûvösebb, szenvtelen „hétköznapiság” s 
újra (bár nyugtalanabb, borongóbb érzékenységgel) a klasszikus formavilág, erôs tema-
tika, áttekinthetôség, szakmain minôségi kritériumok. Retour à l’ordre, „visszatérés a 
rendhez”, volt a világégés hamupernyés másnapján, kiábrándulások hamvazószerdáján 
az általános jelszó Párizsban, Firenzében, Rómában. Az „olaszos” Balthus-höz joggal 
állhatott közel a két talján csoportosulása, 1918-tól a Valori Plastici, ’20-tól a Novecento 
törekvése, Felice Casorati méltó elismerése, Carrá és De Chirico új hozama, az igazságté-
telt utólag majd végre megérô Sironi melankolikus, komor nagysága; Balthus talán 
egyik nél sem volt jobb, fontossága sem oly nyilvánvaló, de például a HÁROM NÔVÉR-ének 
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több változatú, kvázi-freskós, hieratikus fríze fölér Campigli némileg hasonszôrû neo-
et ruszkodásával, s lengyel franciánk termése persze kvalitásosabb, sôt eredetibb is, mint 
a mi magyarjaink „római iskolája”, mirôl persze kedvezôtlent akkor sincs kedvünk 
mondani, ha már tudós értékelésekig, monográfiákig szabad ôket újfent dicsérgetni, 
mert a kis öröm is öröm, aggnak beleszippantania a születési dátuma körüli korhangu-
latba. S hozzá még: nemhiába volt „németes” is a „svájcias” lengyel (ál)gróf: joggal lehet 
föltételezni, hogy már a család baráti, mûkritikusi köre révén sokak elôtt hallhatott a 
húszas éves derekán Mannheimben, Hartlaub hívó szavával meghirdetett új szemléletrôl, 
a Neue Sachlichkeit lazán társuló törekvésérôl; s ez már csak magántréfa, kis cincogás, 
hogy nagy meglepetés volna, ha egyszer kiderülne, hogy a szovjet-orosz modernségbôl 
és akadémizmusból egyaránt kilógó, az egyszer talán szintén újraértékelhetô Dejnekáról 
is; itt a kánon, módosítgató ellenkánon, fuss ki véle, Grófom s Khánom.

(Feltételes megálló)
Feltételes megálló, fermata a richiesta, az egyvágányú kitérôsön, a kétvágányú „B” és 
„B/1” járaton, rapidon, acceleratón, Bomrazo, Sermoneta, Villa Albani, Trinità dei Monti, 
circolare, tetszés szerint, kívánságra, ad libitum, Stazione Sironi, Piazzale Morandi, Bahnhof 
Otto Dixl, Haltestelle Beckmann, A-körönd, Greet Central Hopper, Cophetus-mauzóleum, 
Sou tine-plósagy és Baconville éppen csak nem érintve, kísértô, spontán mocsarasság, 
talpfát lerakni máig kényes; körbejárni Balthus-bérlettel és Icon-kártyácskával, pillant-
va másra, fôként másra is. De legyünk igazságosak, a Balthus-Tour önmagában és -ért 
szintén nem megvetendô; sokszor bejártuk jómagunk is, múzeumokban itt meg ott; 
négy évtized során négy nagy vagy még nagyobb külön kiállítás „alkalmával” (1966: 
Musée des Arts Décoratifs, Paris; 1982: Centre Pompidou, Paris; 2002: Palazzo Grassi, Venezia; 
2008: Fondation Gianadda, Martigny, CH); és ilyenkor mindig elégedetten, jutalmazot-
tan tapasztalhattuk, hogy ez a gyakorta irodalmiasnak tartott, mások inspirációjából 
merítô, ügyesen „eklektikus” festô, ki a „kevesek” megbecsülésébôl átcsapott az üdvözlô 
képecskék világméretû népszerûségébe, a „láthatatlan figurális képmásolója”, „matri-
calevonója”, az „irreálisnak realistája”, önmagában, végül is, nagyon is egyéni azono-
síthatóságban, szépen megáll, s legalább tucatnyi képe (melynek talán fele éppen most, 
a centenáriumi emlékezésre, külön térségben ott látható a Beaubourg-központ modern 
mûvészeti múzeumában) százada festészetének alighanem maradandó része; némely 
már említett vászon: a „poétikus (városi) populizmus” légköre uralkodik rajtuk (mint 
néhány korabeli s még „nagy” francia filmen, mint Raymond Queneau regényeiben) 
quattrocentós szerkesztésben, Pierót idézô figurákkal, kis érzéki talányokkal, „gnómos” 
és „boszorkányos” (házmesternôs, guvernántos) belejátszással, történelmi és ezoterikus 
célzásokkal is, álnaiv elrajzolásokkal; az 1952-es színpadias mûterem-SZOBÁ-jával; az 
ÉJJELI LEPKE, az ÁLOM-variációk pipacs-mákony hintô sudár Puckjaival, androgin Mor-
phe usz-angyalaival; többrendbéli tájkép, föstve az egyedien kikísérletezett technikával, 
gipsszel, kazaeinnal kevert olajjal, az okker, a rózsaszín, a szürkés, az almazöld árnya-
lataival, melynek kicsit szemcsés, matt hatása mérettôl függetlenül is freskóra emlékez-
tet: az állítólagos kismesternél is a hajdani nagyok, nagyon nagyok modorára.
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